
Аналіз регуляторного впливу 
проєкту постанови Правління Національного банку України  

“Про затвердження Положення про впорядкування діяльності з 
надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу” 

 
 

 
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання  

Відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення  

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон 
№ 79) Національний банк України (далі ‒ Національний банк) із 01 липня 2020 

року став уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання ринків 
небанківських фінансових послуг.  

Згідно з пунктом 14 розділу ІІ Закону № 79 Національний банк має 
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.  

Стаття 11 Закону України “Про фінансовий лізинг” від 04 лютого 2021 
року № 1201-IX (далі – Закон про фінансовий лізинг) запроваджує визначення 

супровідних послуг на ринку фінансового лізингу. Відповідно до пункту 6 
розділу ІІІ Закону про фінансовий лізинг Національний банк до дня набрання 
чинності цим законом має привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим законом. 
Наразі в Національному банку, який набув повноважень регулятора ринку  

небанківських фінансових послуг, немає регуляторних актів із цих питань. 
Зазначене питання не може бути вирішене за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки воно стосується реалізації повноважень Національного 
банку щодо встановлення вимог до учасників ринку небанківських фінансових 

послуг.  
Отже, проблемою, що потребує розв’язання, є необхідність установлення 

організаційно-правових засад діяльності осіб, які надають супровідні послуги на 
ринку фінансового лізингу.  

 
ІІ. Визначення цілей державного регулювання 
Цілями державного регулювання, що безпосередньо пов’язані з 

вирішенням зазначеної проблеми, є встановлення організаційно-правових засад 
діяльності осіб, які надають супровідні послуги на ринку фінансового лізингу.   

 
ІІІ. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги 
обраного способу 

Враховуючи те, що наразі немає актів із зазначених питань, у тому числі 

в Національному банку, який набув повноважень регулятора ринку 



2 

небанківських фінансових послуг, альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей немає.  

У зв’язку з цим Національному банку слід прийняти запропонований  

проєкт регуляторного акта як найкращий спосіб досягнення зазначених цілей . 

 
ІV. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання 

проблеми, і відповідні заходи 
Затвердження регуляторного акта дасть змогу унормувати низку питань 

щодо регулювання Національним банком організаційно-правових засад 
діяльності осіб, які надають супровідні послуги на ринку фінансового лізингу, а 
саме:  

установити вимоги до лізингодавця, який укладає договір з агентом; 
установити вимоги до надавача посередницьких послуг на ринку 

фінансового лізингу (агента);  
установити порядок проходження організованого лізингодавцем навчання 

з питань фінансового лізингу та законодавства про захист прав споживачів 
фінансових послуг і вимоги до такого навчання; 

установити особливості надання допоміжних послуг. 
Ступінь ефективності цього регуляторного акта оцінюватиметься за 

результатами здійснення Національним банком наглядової діяльності на ринку 
небанківських фінансових послуг та у сфері споживчого кредитування. 

 
V. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 

Вимоги регуляторного акта обов’язкові для виконання лізингодавцями та 

особами, які надають супровідні послуги на ринку фінансового лізингу. Ризик 

як негативного, так і позитивного впливу зовнішніх чинників на дію цього 
регуляторного акта потенційно зумовлюється переважно змінами в 

законодавчих актах України, що може призвести до потреби внесення змін до 
цього регуляторного акта.  

Упровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат 
Національного банку, оскільки здійснюється в межах його повноважень.  

Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта 

відбуватиметься в межах здійснення Національним банком наглядової 
діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та у сфері споживчого 

кредитування. 
 

VІ. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 
За результатами визначення очікуваних результатів прийняття 

регуляторного акта протягом усього строку його дії можна виокремити такі 
наслідки його дії для суб’єктів, на яких поширюється дія регуляторного акта. 

Основними позитивними результатами прийняття регуляторного акта є: 
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забезпечення захисту законних прав та інтересів споживачів фінансових 
послуг під час надання їм супровідних послуг на ринку фінансового лізингу; 

установлення вимог до агента і до лізингодавця, який укладає договір з 
агентом;  

установлення особливостей надання допоміжних послуг. 
Негативних наслідків від прийняття регуляторного акта для учасників 

ринку небанківських фінансових послуг та споживачів фінансових послуг не 
очікується. 

Ураховуючи специфіку сфери правового регулювання проєкту постанови, 

не вбачається за можливе обчислення розмірів позитивних та можливих 
негативних наслідків його прийняття.  

 
VІІ. Визначення показників результативності акта 

Показниками результативності регуляторного акта є: 
1) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта.  
Регуляторний акт поширюватиметься на лізингодавців (які є фінансовими 

установами, а також на юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати послугу з фінансового лізингу), надавачів допоміжних 

послуг та надавачів посередницьких послуг на ринку фінансового лізингу 

(агентів). Наразі в Національного банку немає інформації про кількість надавачів 
допоміжних послуг та надавачів посередницьких послуг на ринку фінансового 

лізингу (агентів). Ураховуючи це, надати прогнозне значення загальної кількості 
суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, неможливо; 

2) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.  
Суб’єкти господарювання (лізингодавці) витрачатимуть кошти і час на 

організацію та проведення навчання з підвищення кваліфікації агентів і їх 
працівників; на здійснення контролю за рівнем знань осіб, які здійснюють 

посередницьку діяльність на ринку фінансового лізингу, їх керівників та 
працівників, шляхом проведення тестування знань. Витрати коштів суб’єктів 

господарювання на такі видатки здійснюватимуться в межах кошторисів витрат 
на звичайну господарську діяльність. Ураховуючи специфіку регуляторного 

акта, надати чіткий розмір витрат коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами 
господарювання на виконанням вимог акта, неможливо.  

Витрат коштів і часу фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог акта, 
не передбачається. 
 

VІІІ. Визначення заходів, із допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності акта  

Національний банк відповідно до статей 3 та 10 Закону України “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 

проводить базові, повторні та періодичні відстеження результативності власних 
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регуляторних актів з урахуванням Методики відстеження результативності 
регуляторного акта Національного банку України, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 квітня 
2004 року № 471 (зі змінами).  

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься з 
використанням статистичного методу. Цільові групи осіб для опитування чи 

наукові установи не залучатимуться для проведення відстеження. 
Базове відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься протягом року із дня набрання чинності цим актом. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 
проводитиметься не пізніше двох років із дня набрання чинності регуляторним 

актом.  
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення 
заходів із повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

Інформування суб’єктів господарювання щодо основних положень 
регуляторного акта здійснюватиметься шляхом його оприлюднення на сторінці 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 
 

 
Голова  
Національного банку України                                                                                      Кирило ШЕВЧЕНКО 

 


